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DE AVONTUREN VAN 
 BERRE EN FLEUR 

Berre en Fleur zijn al vele jaren de allerbeste 

vrienden. Ze genieten van dezelfde dingen. 

Berre heeft een grote tuin vol prachtige 

bloemen en planten. De tuin van Fleur is maar 

klein. En daarom komt ze hem graag helpen. 

Wanneer Fleur op een ochtend bij het huis 

van Berre toekomt, merkt ze dat alle bloemen 

geplukt zijn. De tuin ziet er somber uit. Wie 

doet nu zoiets? Misschien hebben Anna, 

Louis, Mo of Otto het wel gedaan? Fleur zoekt 

het uit en doet een verrassende ontdekking.  

Boekdans   -Boeken en Bewegen- 

 

Inhoud: 

Taal: oriëntatie op  

geschreven taal 

rekenen: vormen herkennen 

              figuren verdubbelen of                                           

vervormen 
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Les 1   voor wie maak jij een bloem met een lief kaartje?  

Bloemen knutselen en kaartje er aan hangen 

taalactiviteit      groepsactiviteit 

Doel: 
- Oriëntatie op geschreven taal  

 

 

Lees het gehele verhaal voor en bespreek het verhaal.  

Pak daarna de twee bladzijdes er bij waarop Berre tussen alle bloemen 

in zit en een bloem in zijn hand houdt. Laat het nogmaals aan de 

kinderen zien. En bespreek wat er ook alweer allemaal gebeurd was. 

Laat de volgende bladzijde zien, de bladzijde waarop Berre de bloem 

met een kaartje aan Fleur geeft.  

Bespreek met de kinderen wat er op het kaartje zal staan. 

Vraag de kinderen of zij ook iemand kennen die zij heel lief vinden en 

aan wie zij een bloem zouden willen geven.  

Laat de kinderen een bloem knutselen en ze vervolgens iets op het 

kaartje stempelen, tekenen, schrijven. Op kopieerblad 1 zie je de 

kaartjes.  

Voor een knutselidee van een bloem kun je hier kijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=mrDYxcGmldQ 
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Les 2  vormen herkennen (geschikt voor peuter/jonge kleuter) 

 

Louis heeft hele mooi struiken in zijn tuin staan in allerlei vormen. 

Rekenactiviteit   kleine groepjes per twee of meer 

Doel: 
- Opereren met vormen en figuren 

 

 

 

 

 

Op kopieerblad 2 zie je verschillende vormen staan. Benoem met de 

kinderen hoe deze vormen heten. En knip de vormen uit. Zoek 

vervolgens de bladzijde in het prentenboek op waarop Louis te zien is. 

Zijn tuin staat vol grote struiken, gesnoeid in allerlei vormen.  

Bekijk de struiken eens goed met de kinderen en laat ze de figuren op 

de struiken leggen. Rondje op rond enz.  

Hoeveel rondjes en ovalen kun je kwijt en hoeveel driehoeken? 
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Les 3      spiegels en figuren 

Louis knipt zijn struiken in hele mooie figuren. Kunnen jullie de 

struiken in de spiegel zien? 

rekenen      kleine groepjes per twee 

Doel: 
- Figuren verdubbelen of vervormen met een spiegeltje 

 

 

Benodigdheden: klein spiegeltje met rechte vormen 

 

Laat de kinderen eens experimenteren met het spiegeltje. Louis heeft 

de struiken heel mooi en symmetrisch geknipt. De kinderen kunnen het 

spiegeltje precies op de lijn zetten van de symmetrie en ontdekken dat 

ze de andere helft van de struik in de spiegel zien.  

Maar ze kunnen ook de struik vervormen. Dan kunnen ze zelf bedachte 

struiken maken.  

Laat de kinderen een beetje zoeken naar de mogelijkheden.  

Misschien kunnen ze hun mooiste struik na tekenen op een tekenblad.  
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Les 4     slinger vouwen en knippen met hartjes 

Mo woont in een boom. Hij knipt graag papier. Zie je de mooie slinger 

in de boom bij Mo?  

 

rekenen      kleine groepjes 

Doel: 
- Figuren verdubbelen met papier 

 

 

Benodigdheden: lang velpapier rood 

Leg de kinderen uit dat Mo heel goed kan knippen en laat ze de mooie 

slinger zien. Wat een werk zal dat zijn geweest…Of weet Mo een goede 

truc hiervoor? 

Vouw een rood vel papier meerdere keren dubbel. Teken een half hart 

er op, waarbij het belangrijk is dat de zijkant van het hart ongeveer 

een rand heeft van anderhalve centimeter en de rand van de vouw 

raakt.  

Laat de kinderen nu zo precies mogelijk het hart uitknippen.  

Voila een slinger! Met de hele klas kun je één lange slinger maken.  

 Kijk hier even voor een video-instructie: 

https://www.youtube.com/watch?v=YNaQOpUZOLE 

  

file:///D:/BOEKDANS/lessugesties/www.boekdans.nl
https://www.youtube.com/watch?v=YNaQOpUZOLE


  

 lessuggesties voor prentenboek Berre en Fleur 

Boekdans geeft bewegingslessen 
op muziek bij prentenboeken. www.boekdans.nl Boeken en Bewegen! 

 

 

Kopieerblad 1    kaartje voor aan de bloem    
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Kopieerblad 2   vormen: rond, ovaal en driehoek 
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Kopieerblad 2   nog meer vormen: rond, ovaal en driehoek 
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